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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 
05. 

Rir é o melhor remédio 
Outro dia, li na revista americana "New Yorker" um 

artigo sobre o "guru do riso" que anda atraindo milhões de 
pessoas. Não, não se trata de um comediante famoso, e sim 
de Madan Kataria, médico indiano de Mumbai que desenvol-
veu técnicas para induzir o riso nas pessoas.

Segundo Kataria, o riso faz bem, tanto à saúde física 
quanto  à  psicológica.  Seu  movimento  vem se  espalhando 
pelo mundo e atrai muitas celebridades. Recentemente, Ka-
taria apareceu no palco dos estúdios da Sony Pictures, em 
Los Angeles, ao lado da atriz Goldie Hawn.

Quem entender um pouquinho de inglês pode ver ví-
deos do médico em ação em laughteryoga.org. Eu assisti e ri 
muito. Existe algo de contagioso no riso, mesmo quando co-
meça forçado. E logo deixa de ser.

Será que o riso pode melhorar  sua saúde? Quem 
não acredita que rir só faz bem (quando não é malicioso, cla-
ro)? Se não gostássemos de rir, comédias não existiriam.

Arthur Koestler, em seu livro "O Ato da Criação", ar-
gumenta  que  humor  e  criatividade  têm muito  em  comum. 
Numa boa piada, existe uma ruptura lógica, um ponto em que 
a narrativa toma um rumo inesperado. É aí que rimos. Todo 
mundo sabe que piada explicada não é engraçada.

Koestler diz que esse ponto de ruptura surge na cria-
ção, quando uma visão nova e inesperada surge dos reces-
sos do inconsciente. Sabemos muito pouco sobre criatividade 
e riso. As ideias de Koestler deveriam ser mais exploradas.

Vários estudos vêm tentando quantificar os benefí-
cios médicos do riso. Se a depressão e a tristeza podem afe-
tar  negativamente  o  sistema  imunológico,  parece  razoável 
que o riso possa ajudá-lo. Porém, de modo geral, os resulta-
dos desses estudos são contraditórios. Alguns dizem que o 
riso é mesmo bom para a saúde. Outros, que não faz dife-
rença.

Talvez os resultados ambíguos venham do tamanho 
relativamente pequeno dos estudos,  ou  porque em alguns 
deles o riso é induzido a partir de comédias na TV, como "O 
Gordo e o Magro" e "Abbot & Costello".

O assunto é fascinante o suficiente para merecer es-
tudos mais detalhados. Qual a diferença entre o riso dos hu-
manos e o dos gorilas, que riem quando sentem cócegas? 
Será que rir de uma piada pode ser usado como teste de in-
teligência em computadores? Semana passada perguntei se 
máquinas podem se apaixonar. Será que podem rir? Ou me-
lhor, ter senso de humor?

Robert  Provine,  neurocientista  da  Universidade  de 
Maryland, que realizou estudos baseados na observação de 
pessoas em situações sociais, escreveu: "A melhoria da saú-
de a partir do riso permanece uma meta inatingida, mesmo 
que extremamente desejável e viável". Existem muitos tipos 
de riso, alguns relacionados com a comunicação entre dois 
ou mais humanos, outros fisiológicos, quando sentimos cóce-
gas. 

Quando falei no assunto com leitores aqui nos EUA, 
recebi várias mensagens, algumas de pessoas com câncer, 
relatando como o bom humor faz com que se sintam melhor. 
GLEISER, Marcelo. Disponível em: <www.marcelogleiser.blogspot.com>. 

Acesso em: 15 fev. 2011. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A temática se desenvolve  com base em um argumento 
principal. Que argumento é esse?  

(A) O riso é contagioso.

(B) O riso pode ser induzido.

(C) O riso faz bem.

(D) O riso tem motivações diversas.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto é do gênero divulgação científica. Que fator atribui 
cientificidade aos argumentos de Marcelo Gleiser? 

(A) A explicação do modo de constituição do humor na 
citação de Koestler.

(B) A menção ao fato de Madan Kataria ter aparecido na 
televisão.  

(C) A presença de vídeos das ações de Madan Kataria 
na internet.

(D) As  mensagens  de  pessoas  com câncer  a  Marcelo 
Gleiser.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No penúltimo parágrafo do texto de Marcelo Gleiser, as in-
terrogações sugerem  

(A) respostas do leitor com base em seu conhecimento 
de mundo. 

(B) problemas de impossível solução. 

(C) estratégias retóricas do autor com a finalidade de atri-
buir estilo ao texto. 

(D) possibilidades de desdobramentos do tema. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto apresenta uma relação entre humor e criatividade. 
Que fator é indicativo dessa relação?

(A) Surpresa

(B) Ineditismo

(C) Surrealismo

(D) Fascínio

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho, “Quem entender um pouquinho de inglês pode 
ver  vídeos do médico em ação em  laughteryoga.org”, o 
termo sublinhado 

(A) tem função interrogativa.

(B) faz uma referência genérica.  

(C) diz respeito aos falantes nativos de inglês.

(D) recupera um referente já instaurado no texto. 
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Leia o cartum para responder às questões de 06 a 10.

Disponível em: <fifteenyears.blogspot.com>. Acesso em: 25 fev. 2011.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A quebra na sequência discursiva gera o efeito de humor 
no cartum. Esse efeito é promovido pela
(A) impossibilidade de diálogo entre a máquina e as per-

sonagens.
(B) linguagem informal usada pelas personagens ao se 

referirem à máquina.
(C) composição visual das personagens.
(D) interpretação equivocada do texto pela personagem.  

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Máquinas funcionam como suporte para diferentes textos. 
No caixa eletrônico do cartum, há a realização do gênero 

(A) instrucional.

(B) expositivo. 

(C) narrativo.

(D) descritivo.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à marcação do plural, na expressão “os código de 
barras”, há desobediência à norma padrão da língua, pois 
a 

(A) marcação deve estar presente somente no artigo.  

(B) indicação deve ser feita também no elemento nominal 
“código”. 

(C) concordância precisa ser marcada somente no classi-
ficador “barras”. 

(D) composição semântica leva  todos os elementos do 
complexo para o singular. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se a  multiplicidade de sentido das formas 
linguísticas, no texto, a palavra agora expressa 

(A) instantaneidade.

(B) sequenciação.

(C) espontaneidade. 

(D) simultaneidade. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A referência ao caixa eletrônico como “a bicha” ajuda a de-
monstrar  

(A) a falta de intimidade das personagens com o serviço 
oferecido pelo banco. 

(B) o desprendimento da personagem em relação às ati-
vidades eletrônicas.

(C) a proximidade afetiva  entre  as  usuárias  do  serviço 
bancário.

(D) o deslumbramento da personagem com os recursos 
das novas tecnologias.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

lingua_portuguesa_fiscal



UFG/CS                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO                              CONCURSO PÚBLICO/2011

MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

João foi a uma lanchonete, comeu um sanduíche, tomou 
um refrigerante que custou R$ 3,50 e, para encerrar sua 
refeição,  pediu uma torta de banana cujo preço era um 
quarto do preço do sanduíche. Se o valor total da sua con-
ta foi R$ 19,25, o sanduíche custou:

(A) R$ 12,60 

(B) R$ 13,40 

(C) R$ 14,20 

(D) R$ 14,50 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere os seguintes dados a respeito da produção bra-
sileira de milho em grãos. 

Observa-se um crescimento expressivo na comparação da 
safra de 1996, que foi de 29 milhões e 653 mil toneladas, 
com a de 2006, de 42 milhões e 667 mil toneladas. Esse 
crescimento  se  deu,  em  parte,  pela  expansão  da  área 
plantada,  mas  também  pelo  aumento  da  produtividade 
(produção média por hectare), que, em 1996, foi de 2,5 e, 
em 2006, de 3,4 toneladas por hectare. De acordo com es-
tes dados, o aumento porcentual da área plantada com mi-
lho no Brasil, no período de 1996 a 2006, foi, aproximada-
mente, de:

(A)   5,8% 

(B) 13,0% 

(C) 36,1%

(D) 43,5%

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Deseja-se obter valores convenientes para os coeficientes a  
e b  da equação x 2axb=2 x1,  de modo que na sua re-
solução se encontrem exatamente duas soluções: x1=−5  e 
x2=0 . Nessas condições, qual deve ser o valor do coeficiente 
a ?

(A) −3

(B) −1

(C)    5

(D)    7

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O PIB per capita brasileiro (a divisão do valor do PIB pela po-
pulação residente no meio do ano) alcançou em 2010 o va-
lor aproximado de R$ 19.000,00.  A sua evolução nos últi-
mos anos é mostrada no gráfico a seguir, em que os por-
centuais se referem à variação do PIB  per capita de um 
ano em relação ao ano anterior.

Disponível em: <www.ibge.com.br>. Acesso em: 12 mar. 2011.

De acordo com estes dados, em valor aproximado, o PIB 
per capita brasileiro, em 2008, foi de:

(A) R$ 17.765,00

(B) R$ 17.840,00

(C) R$ 18.130,00

(D) R$ 18.525,00

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A função exponencial  f  x=4 x0,5 está definida para todo 
número real x . Quando se considera o logaritmo na base 2 
de  f  x  obtém-se  uma  nova  função  representada  por 
g  x=log2 f  x .  Considerando-se o exposto, o gráfico de 
g  x  é uma

(A) reta que contém o ponto (3,4).

(B) reta que contém o ponto (1,3).

(C) parábola que contém o ponto (2,1).

(D) parábola que contém o ponto (4,2).

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um mercadinho, o preço do pacote de arroz equivale 
ao preço de um quilo de tomate, de um quilo de feijão e 
mais R$ 2,50. O valor em reais de dois quilos de tomate e 
um quilo de feijão equivale ao preço de um pacote de ar-
roz, enquanto dois quilos e meio de feijão custam o mes-
mo valor que quatro quilos de tomate. Se um cliente com-
prou nesse mercadinho um quilo de tomate, um quilo de 
feijão e um pacote de arroz, ele gastou:

(A) R$ 13,30

(B) R$ 15,50

(C) R$ 17,20

(D) R$ 18,50
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um banco antecipa para seus clientes a restituição do im-
posto de renda (valor a ser recebido pelo cidadão) a uma 
taxa de juro composto de 3% ao mês, sem cobrança de 
outras taxas adicionais. Um cliente desse banco antecipou 
80% do valor  da restituição a que teria  direito.  Quando 
esse cliente receber a sua restituição, após cinco meses, 
ele deverá pagar ao banco o valor referente a

(A) 86,33% do valor de sua restituição.

(B) 87,32% do valor de sua restituição.

(C) 92,72% do valor de sua restituição.

(D) 97,22% do valor de sua restituição.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo reportagem da revista  National Geographic Bra-
sil (janeiro 2011, p. 27), 215 milhões de crianças trabalha-
vam em todo o planeta no ano de 2008, conforme a tabela 
apresentada a seguir.

Trabalho infantil estimado por região, em milhões

Região Trabalhadores 
infantis

Crianças em ser-
viços perigosos

Ásia; Pacífico * 114 48

África subsaariana 65 39

América Latina; Ca-
ribe 14 9

Outras 22 19
* Exceto Austrália, Nova Zelândia, Japão e partes da Ásia Central

De acordo com estes dados, a proporção de crianças em 
serviços perigosos, em relação aos  trabalhadores infantis, 
é menor

(A) na América Latina; Caribe.

(B) na África subsaariana.

(C) na Ásia; Pacífico.

(D) em outras regiões.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para comprar uma televisão de 32 polegadas, um consu-
midor deu 25% do seu valor de entrada e parcelou o res-
tante em três pagamentos, sem juros, de R$ 457,00. Nes-
sas condições, o valor do aparelho foi de:

(A) R$ 1.630,00

(B) R$ 1.828,00

(C) R$ 1.914,00

(D) R$ 2.120,00

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um professor verificou que, em uma das salas em que le-
ciona (Turma A), as mulheres representam 2/3 dos alunos 
e, na outra sala (Turma B), as mulheres constituem ape-
nas 11/20 dos alunos. Quando se juntam as duas turmas, 
as mulheres representam 3/5 do total de alunos. Escolhen-
do-se ao acaso um aluno (homem ou mulher) no grupo 
formado por essas duas turmas, qual é a probabilidade de 
ele ser da turma A?

(A) 1/2

(B) 1/3

(C) 2/5

(D) 3/7

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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INFORMÁTICA 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a caixa de diálogo “Escolher Detalhes” apresen-
tada na figura a seguir.

Na caixa de diálogo apresentada, as propriedades apare-
cem no topo da lista “Detalhes”. Que propriedade é sem-
pre exibida?

(A) Nome

(B) Data

(C) Tipo

(D) Tamanho

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  as  informações  de  um  terminal  de  console 
Linux, apresentadas na figura a seguir.

O comando, presente na distribuição Linux 2.6.28-11-ge-
neric #42-Ubuntu SMP, que permite exibir as informações 
do usuário “fulano”, conforme mostrado na figura, é

(A) find.

(B) finger.

(C) useradd.

(D) usermod.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere parte da janela do editor de fórmulas do BrOffi-
ce Write 3.3.1 apresentada na figura a seguir.

O elemento apresentado (“empilhamento matricial”) é ge-
rado pelo seguinte código:

(A) matrix{<habitat?>  @  <meio?>  @@  <natural?>  @ 
<ambiente?>}

(B) matrix{habitat @ meio @@ natural @ ambiente}

(C) matrix{<habitat?> # <meio?> ## <natural?> # <ambi-
ente?>}

(D) matrix{habitat # meio ## natural # ambiente}

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  a  planilha  elaborada  no  BrOffice  Calc  3.3.1, 
apresentada na figura a seguir.

A fórmula utilizada na seleção apresentada (célula B7) é 
dada por:

(A) =SE(A7>=10; "Chá da tarde"; "Lanche")

(B) =SE(A7<=10; "Lanche"; "Chá da tarde")

(C) =SE(A7>=10; "Lanche"; SE(A7<=5; "Café da manhã"; 
"Chá da tarde"))

(D) =SE(A7>=10; "Lanche"; SE(A7>=5; "Café da manhã"; 
"Chá da tarde"))

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a caixa de diálogo do BrOffice Impress 3.3.1, 
apresentada na figura a seguir.

Os estilos utilizados nos esquemas automáticos apresen-
tados na figura referem-se aos Estilos de

(A) Apresentação.

(B) Figuras.

(C) MathType. 

(D) Suplementos.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Documentos produzidos no Microsoft© Office Word 2007 
podem ter as características de autenticidade, integridade 
e não repúdio verificadas para garantir  que não tenham 
sido alteradas indevidamente. Para permitir essa funciona-
lidade, o usuário deve utilizar o recurso de

(A)

(B)

(C)

(D)

informatica_superior_conhecimentos-comuns
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a planilha elaborada no Microsoft© Office Excel 
2007, apresentada na figura a seguir.

Na célula E7, a fórmula que permite ao usuário obter o va-
lor total dos materiais, considerando um desconto de 10%, 
é dada por:

(A) =SOMA(F2:F5)

(B) =SOMA(E2:E5)

(C) =SOMA(E2:F5)

(D) =SOMA(F2:E5)

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Microsoft© Office PowerPoint 2007 permite que reviso-
res incluam textos para avaliação de conteúdo dos slides. 
Para utilizar esse recurso o usuário deve acessar a guia 
“Revisão” e clicar no botão 

(A)

(B)

(C)

(D)

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a janela do navegador Mozilla  Firefox 3.6.13, 
apresentada na figura a seguir.

A lista apresentada na figura refere-se a um serviço em que 
o usuário pode economizar tempo para receber conteúdo 
Web de seus sítios e blogs prediletos. Esse serviço é co-
nhecido por

(A) Feeds RSS.

(B) Janela pop-up.

(C) Messenger.

(D) Wi-Fi.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com a difusão do uso da Internet, tem aumentado o nú-
mero de computadores contaminados por vírus provenien-
tes de mensagens eletrônicas e arquivos trocados pelos 
usuários. Quando  um programa potencialmente indeseja-
do for detectado, o mecanismo de varredura pré-instalado 
pode ser configurado a fim de mover os anexos para uma 
pasta  específica,  solicitando uma ação do usuário.  Este 
procedimento é denominado

(A) ameaça.

(B) exclusão.

(C) quarentena.

(D) restauração. 

informatica_superior_conhecimentos-comuns
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CONHECIMENTOS GERAIS DE SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um modelo de saúde 
voltado para as necessidades da população, consolidan-
do-se como um dos direitos da cidadania. Em relação à or-
ganização e ao funcionamento das ações e dos serviços 
de saúde, o SUS é um

(A) sistema de assistência abrangente, que visa à promo-
ção de planos assistenciais para grupos específicos 
da população.

(B) sistema universal, descentralizado, integral, eficiente 
e com participação social. 

(C) modelo de saúde integral, que enfatiza os serviços de 
média e alta complexidade.

(D) sistema de saúde composto por um conjunto de ser-
viços  públicos,  privados  ou  conveniados,  sendo  a 
rede hospitalar o principal equipamento de saúde.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990,  promoveu e 
consolidou um novo modelo de gestão pública de saúde 
alicerçado na participação da comunidade no planejamen-
to, na negociação e na formulação das políticas de saúde 
pública. Com base nesse modelo, 

(A) as instâncias que integram a estrutura decisória do 
SUS são constituídas pelas Conferências de Saúde, 
pelos Conselhos de Saúde e pela Ouvidoria do SUS.

(B) os Conselhos de Saúde, de caráter permanente e de-
liberativo, são organizados e normatizados em regi-
mento  próprio,  sendo  submetidos  à  aprovação  dos 
gestores de cada instância.

(C) as Conferências de Saúde reunir-se-ão a cada quatro 
anos para a elaboração das políticas de saúde, sen-
do que aos municípios é facultado o direito de se reu-
nirem a cada 2 anos. 

(D) as instâncias colegiadas do SUS constituem uma es-
tratégia de coordenação e negociação do processo 
de elaboração da política de saúde nas três esferas 
de governo. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e a 
análise permanente da situação de saúde da população, 
organizando-se  em um conjunto  de ações  destinadas  a 
controlar os fatores determinantes, os riscos e danos à saú-
de de populações que vivem em determinados territórios. As 
atividades de vigilância em saúde constituem

(A) práticas de saúde focadas na vacinação de crianças 
menores de 10 anos e no fornecimento de orienta-
ções técnicas para o controle de doenças e agravos 
prioritários.

(B) práticas de saúde pública que visam ao controle e à 
prevenção dos fatores determinantes do processo saú-
de-doença, incluindo as condições sociais e de vida da 
população.

(C) serviços de inteligência epidemiológica, nos quais as 
ações estão voltadas para os problemas  relevantes 
de saúde pública e o planejamento em saúde. 

(D) estratégias destinadas ao controle e à prevenção das 
doenças transmissíveis, no contexto de uma nova di-
mensão de saúde pública.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Vigilância Sanitária é parte integrante do Sistema Único 
de Saúde, inserindo-se no espaço social que abrange uma 
atuação sobre o que é público e privado, indistintamente 
na proteção e promoção à saúde da população. Assim, a 
sua área de abrangência contempla 

(A) os subsistemas de produtos, bens de consumo, pres-
tação de serviços de saúde e notificação de agravos 
imunopreveníveis.

(B) o controle de zoonoses e a fiscalização de portos, ae-
roportos, fronteiras e recintos alfandegados. 

(C) um conjunto de ações sobre os produtos, bens, servi-
ços de saúde e o exercício de profissionais de saúde, 
que envolve uma atuação bastante ampla.

(D) os produtos de natureza distintos, os serviços de saú-
de, a prestação de serviços de interesse à saúde, o 
meio ambiente e a saúde do trabalhador.
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 2006, os gestores de Saúde assumiram o compromis-
so público da construção do Pacto pela Saúde, com base 
nos princípios constitucionais do SUS e na ênfase nas ne-
cessidades de saúde da população. O Pacto pela Saúde 
integra três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em De-
fesa do SUS e Pacto de Gestão. O Pacto pela Vida tem 
como prioridade: 

(A) o fortalecimento da capacidade de resposta do siste-
ma de saúde às doenças emergentes e endemias, 
com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, ma-
lária e influenza.

(B) a  implantação  da  estratégia  de  saúde  da  família 
como modelo de atenção básica à saúde.

(C) a implementação da fiscalização sanitária nos esta-
belecimentos de interesse à saúde da população e na 
rede de diagnóstico de câncer de mama e útero.

(D) a aprovação do orçamento do SUS, composto pelos 
orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o 
compromisso de cada uma delas.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As atribuições da Vigilância Sanitária no âmbito da gestão 
municipal do sistema de saúde são:

(A) normatização, registro de produtos e serviços de inte-
resse à saúde. 

(B) cadastramento  de  estabelecimentos  de  interesse  à 
saúde, orientação e educação sanitária para a popu-
lação e setor regulado, investigação de surtos e agra-
vos.

(C) monitoramento da publicidade, fiscalização de esta-
belecimentos de interesse à saúde e de produtos im-
portados e exportados.

(D) atendimento às denuncias, licenciamento e revalida-
ção de estabelecimentos, cadastramento e autoriza-
ção  do  funcionamento  de  indústrias  de  alimentos, 
medicamentos e produtos de interesse à saúde.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As infrações sanitárias são apuradas mediante processo 
administrativo  próprio,  que  se  inicia  com a  lavratura  do 
auto de infração, observados os prazos e os ritos estabe-
lecidos pela Lei n. 6.437/77. O infrator será notificado para 
ciência do auto de infração

(A) pessoalmente, no momento da lavratura do auto ou 
posteriormente, por meio de carta simples.

(B) mediante Termo de Intimação emitido pela autoridade 
sanitária.

(C) por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido.

(D) mediante aviso publicado na imprensa local.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dengue é um dos problemas prioritários da saúde públi-
ca  brasileira.  Dentre  as  medidas  de  controle  propostas 
pelo Ministério da Saúde ressalta-se, como atribuição da 
Vigilância Sanitária,

(A) o combate vetorial por meio da aplicação espacial de 
inseticida a ultra baixo volume (UBV).

(B) as inspeções domiciliares e a eliminação e tratamen-
to de criadouros.

(C) a identificação de situações propícias à proliferação 
do vetor, adoção de medidas educativas e exigência 
do cumprimento das medidas de controle vetorial.

(D) a  investigação  dos  casos  notificados  de  dengue  e 
realização de bloqueios. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 25 de setembro de 2010, o Departamento de Vigilân-
cia  Sanitária  do município  X registrou um surto de gas-
troenterite entre os participantes de um almoço de confra-
ternização na Casa de Festas Santo Antônio. Do total de 
257 participantes, 90 desenvolveram um quadro agudo de 
gastroenterite. Diante desse cenário,

(A) a incidência de gastroenterite foi de 35 por 1000 parti-
cipantes.

(B) a taxa de ataque de gastroenterite entre os partici-
pantes foi de 35%.

(C) o coeficiente de letalidade por gastroenterite foi de 35%. 

(D) a prevalência  de gastroenterite  foi  de 35  por  1000 
participantes.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Epidemiologia é uma disciplina científica, produtora de co-
nhecimentos originais sobre o processo saúde-doença e, 
também, participante dos esforços pelo cuidado da saúde 
das  populações.  Para  a  compreensão  dos  agravos  que 
acometem a saúde da população, a epidemiologia utiliza-
se da seguinte sequência:

(A) formulação de hipóteses, interpretação dos padrões 
de ocorrência, estudo descritivo, estudo analítico.

(B) formulação  de  hipóteses,  estudo  analítico,  estudo 
descritivo, interpretação dos padrões de ocorrência.

(C) interpretação dos padrões de ocorrência, estudo des-
critivo, estudo analítico, formulação de hipóteses.

(D) estudo descritivo, interpretação dos padrões de ocor-
rência, formulação de hipóteses, estudo analítico.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os riscos  à  saúde  dos  trabalhadores  sempre  estiveram 
presentes em sua  prática  de  trabalho  e,  especialmente, 
depois do advento da Aids, houve muitas recomendações 
para a prevenção desses riscos. Contudo, só em 2005 o 
Ministério do Trabalho e Emprego editou a NR 32 que dis-
põe sobre segurança e saúde no trabalho em serviços de 
saúde que, dentre outras medidas, estabelece que

(A) o empregador deve garantir  capacitação aos traba-
lhadores sobre os riscos inerentes aos agentes bioló-
gicos a que estão expostos e enviar para o Ministério 
do Trabalho e Emprego documentos que informem a 
data, o horário,a carga horária e o conteúdo ministra-
do; em casos de acidentes com material biológico, o 
trabalhador  deve  ser  encaminhado  imediatamente 
para o Centro de Referência em Saúde do Trabalha-
dor para atendimento e acompanhamento.

(B) o empregador deve vedar o ato de fumar, o uso de 
adornos, o uso de calçados fechados, o manuseio de 
lentes de contato e o consumo de alimentos nos pos-
tos de trabalho; todo equipamento de proteção indivi-
dual deve ser fornecido pelo empregador e estar dis-
ponível nos postos de trabalho, cabendo ao emprega-
do o seu uso e manuseio corretos, bem como a higie-
nização das vestimentas utilizadas para atendimento 
em qualquer unidade de trabalho.

(C) o trabalhador deve ter assegurado o uso de materiais 
perfurocortantes com dispositivo de segurança, sem-
pre que os recipientes para o seu acondicionamento 
não  estiverem  disponíveis;  a  todo  trabalhador  dos 
serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, 
programa de imunização ativa contra tétano, difteria, 
hepatite  B,  gripe  e  catapora,  com registro  em livro 
próprio do estabelecimento de saúde.

(D) o  local  que  oferecer  possibilidade  de  exposição  a 
agente biológico deve ter lavatório exclusivo para hi-
giene das mãos, com torneiras ou comandos que dis-
pensem o contato das mãos quando do fechamento 
da água, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira 
provida de sistema de abertura sem contato manual; 
os colchões, colchonetes e demais almofadados de-
vem ser revestidos de material lavável e impermeá-
vel.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Todo estabelecimento de saúde deve providenciar meios 
para garantir a segurança no trabalho. Ao inspecionar uma 
unidade de saúde, o fiscal de saúde pública, baseado na 
NR 32/2005 do MTE, deve notificar a direção da unidade 
se constatadas as seguintes irregularidades:

(A) banheiros sem sistema de exaustão e outros equipa-
mentos que reduzam a dispersão de odores e vapo-
res; utilização de material médico-hospitalar em desa-
cordo com a prescrição médica e com a Anvisa.

(B) indisponibilidade dos manuais do fabricante dos equi-
pamentos e das máquinas em uso; dispositivos inse-
guros e de pouca estabilidade, que permitam aos tra-
balhadores acessarem locais altos sem esforço adi-
cional.

(C) movimentação e transporte de pacientes sem uso de 
dispositivos para minimizar o esforço dos trabalhado-
res;  programa de controle de animais sinantrópicos 
disponível na administração do estabelecimento.

(D) indisponibilidade de condutas escritas a serem toma-
das diante de pacientes com distúrbios de comporta-
mento; ambiente onde se realizam procedimentos ci-
rúrgicos e invasivos desprovido de sistema de exaus-
tão.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 200, estabe-
lece que compete ao Sistema Único de Saúde, além de 
outras atribuições, a execução das ações de vigilância sa-
nitária e epidemiológica, bem como as de saúde do traba-
lhador.  A Lei  n.  8.080/1990  define  a  vigilância  sanitária 
como um conjunto de ações destinadas a

(A) promover e proteger a saúde, assim como recuperar 
e reabilitar a saúde da população submetida aos ris-
cos e agravos advindos das condições de moradia e 
alimentação.

(B) proporcionar o conhecimento, a detecção ou preven-
ção de mudanças nos fatores determinantes e condi-
cionantes de saúde individual ou coletiva para a ado-
ção de medidas de prevenção e controle.

(C) eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir 
nos  problemas  decorrentes  do  meio  ambiente,  da 
produção e circulação de bens e da prestação de ser-
viços de interesse da saúde.

(D) normatizar, fiscalizar e controlar as condições de pro-
dução  e  manuseio  de  substâncias  e  equipamentos 
que apresentem riscos e agravos potenciais à saúde 
existentes no processo de trabalho.

fiscal_saude-publica_enfermagem



UFG/CS                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE  SENADOR CANEDO                             CONCURSO PÚBLICO/2011

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Resolução  de  Diretoria  Colegiada,  RDC n.  306/2004, 
com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do 
meio ambiente, dispõe sobre o Regulamento Técnico para 
o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. O 
manejo dos resíduos compreende várias etapas, desde a 
segregação até a disposição final. Dentre elas, a etapa do 
armazenamento externo que consiste na guarda dos resí-
duos até a realização da etapa da coleta externa, em am-
biente exclusivo com acesso facilitado para os veículos co-
letores. São características do ambiente:

(A) piso revestido de material liso, impermeável, lavável e 
de fácil  higienização, tela de proteção contra insetos, 
identificado com símbolo de material biológico e ser res-
trito aos trabalhadores do gerenciamento de resíduos.

(B) presença de, no mínimo, um ambiente separado para 
armazenar os recipientes de cada grupo (A, B, C, D e 
E); fácil acesso aos trabalhadores do gerenciamento 
de resíduos, coletores públicos e catadores que se-
param os recicláveis. 

(C) porta única e com vedação para roedores e vetores, 
a qual permita fácil acesso para o transporte interno e 
para a coleta pública; dois pontos de iluminação e um 
de água, para facilitar a coleta e a higienização do lo-
cal.

(D) presença de canaletas de escoamento de águas ser-
vidas, direcionadas para a rede pluvial, e ralo sifona-
do  com  tampa  vedativa;  pallets dispostos  no  piso 
para  depositar  os  sacos  devidamente  identificados 
até o momento da coleta.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Os resíduos dos serviços de saúde do grupo A, infectan-
tes, são compostos por diferentes tipos de resíduos e a 
forma de descarte depende da sua classificação. Para evi-
tar riscos ocupacionais e ao meio ambiente, os resíduos 
classificados no Grupo A1 devem ser

(A) submetidos a tratamento para redução ou eliminação 
da carga microbiana antes da disposição final, como os 
resíduos resultantes de atividades de vacinação com 
micro-organismos vivos ou atenuados, incluindo frascos 
de vacinas vencidas, com conteúdo inutilizado, vazios 
ou com restos do produto, agulhas e seringas utilizadas.

(B) descontaminados por processos químicos,  como as 
sobras de amostras de laboratório contendo sangue 
ou líquidos corpóreos,  antes de serem descartados 
diretamente no sistema de coleta de esgotos, desde 
que atendam às diretrizes estabelecidas pelos órgãos 
ambientais,  gestores de recursos hídricos  e  de sa-
neamento competentes. 

(C) acondicionados em sacos  vermelhos  e  encaminha-
dos para o aterro sanitário para autoclavação, como 
as culturas e os estoques de micro-organismos, resí-
duos de fabricação de produtos biológicos; meios de 
cultura e instrumentais utilizados para a transferência, 
inoculação ou mistura de culturas e os resíduos de la-
boratório de manipulação genética.

(D) acondicionados em sacos brancos com símbolo  de 
resíduo infectante e encaminhado para incineração, 
como as bolsas transfusionais contendo sangue ou 
hemocomponentes  rejeitadas  por  contaminação  ou 
por má conservação, ou com prazo de validade ven-
cido, e aquelas oriundas de coleta incompleta ou com 
sobras de administração no paciente.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com o objetivo de prevenir e controlar as infecções hospi-
talares  (IH),  o  Ministério  da  Saúde  publicou  a  Portaria 
n. 2.216/1998. Essa portaria estabelece que os hospitais 
devem constituir Comissão de Controle de Infecção Hospi-
talar (CCIH), que tem as seguintes competências: 

(A) manter membros executores e consultores; ter médi-
co, enfermeiro e farmacêutico como membros execu-
tores; manter membros executores com carga horária 
de oito horas diária; manter como membros consulto-
res,  no mínimo,  dois  técnicos  de nível  superior  da 
área da saúde para cada 200 leitos ou fração deste 
número com carga horária diária mínima de seis ho-
ras.

(B) aprovar  e  fazer  respeitar  o  regimento  interno  da 
CCIH;  garantir  o  cumprimento  das  recomendações 
formuladas pela  Coordenação Municipal  e Estadual 
de Controle de Infecção Hospitalar; informar o órgão 
oficial municipal ou estadual quanto à composição da 
CCIH e às alterações que venham a ocorrer; garantir 
a participação do presidente da CCIH nos órgãos co-
legiados.

(C) implantar  um  sistema  de  vigilância  epidemiológica 
das infecções hospitalares;  capacitar  funcionários e 
profissionais sobre prevenção e controle de infecção 
hospitalar; estabelecer o uso racional de antimicrobia-
nos, germicidas e materiais médico-hospitalares; im-
plementar a aplicação de normas e rotinas técnico-
operacionais para prevenção e tratamento das infec-
ções hospitalares.

(D) encaminhar à coordenação municipal as informações 
providas  pelo  sistema  de  vigilância  epidemiológica 
das infecções hospitalares; elaborar relatórios anuais 
sobre os antimicrobianos utilizados e encaminhá-los 
à  Anvisa;  notificar  à  instituição  os  casos  e  surtos 
diagnosticados ou suspeitos de infecção associados 
à utilização de produtos industrializados.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com a finalidade de aumentar a adesão à higienização de 
mãos pelos profissionais de saúde, a Anvisa publicou a 
RDC n. 42/2010, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
disponibilização de preparação alcoólica para fricção antis-
séptica das mãos, pelos serviços de saúde do país. Se-
gundo essa norma, a preparação alcoólica deve

(A) estar  disponível  em dispensadores de parede,  com 
refis em embalagem descartável, em todas as entra-
das  de  acesso  à  unidade  de  saúde;  à  entrada  de 
cada unidade de atendimento, incluindo centro cirúr-
gico e unidades de apoio como cozinha, lavanderia, 
farmácia e CME; a higienização das mãos com pre-
paração alcoólica deve ser utilizada em qualquer si-
tuação.

(B) estar disponível nas salas de triagem, pronto-atendi-
mento, unidades de urgência e emergência, ambula-
tórios, unidades de internação, terapia intensiva, clíni-
cas e consultórios de serviço de saúde; à beira do lei-
to do paciente, de forma que os profissionais de saú-
de não necessitem deixar o local de assistência e tra-
tamento para higienizar as mãos. 

(C) ser obrigatória nos serviços de atendimento móvel e 
nos locais em que são realizados quaisquer procedi-
mentos invasivos; nas demais unidades, a higieniza-
ção das mãos deverá ser realizada com água e sa-
bão; nos serviços de atendimento móvel é permitido 
que a preparação alcoólica para a fricção antisséptica 
das mãos seja portada pelos profissionais, por meio 
de frascos individuais de bolso.

(D) ser oferecida a todos os profissionais, em frascos in-
dividuais de bolso para facilitar a fricção antisséptica 
das mãos, quando estiverem distantes de pias para 
higiene das mãos, sendo que os frascos vazios de-
vem ser desinfetados para reutilização; a fricção an-
tisséptica com preparação alcoólica substitui a higie-
ne de mãos em qualquer situação, mesmo na presen-
ça de sujidade. 
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Portaria n. 2.473/GM, de 2003, estabelece as normas 
para a programação pactuada das ações de vigilância sa-
nitária entre gestores e fixa as responsabilidades dos três 
entes federados na execução das ações de média e alta 
complexidade. Compete ao município a gestão do compo-
nente municipal do subsistema nacional de vigilância sani-
tária (Visa), incluindo as seguintes ações:

(A) proporcionar cooperação técnica aos municípios, in-
dependentemente de sua adesão à consecução das 
atividades de média e alta complexidade, realizando 
acompanhamento e permanente avaliação dos sub-
sistemas municipais de vigilância sanitária; executar 
as  ações  de  vigilância  sanitária,  de  forma comple-
mentar em situação de risco sanitário, quando cons-
tatada a incapacidade técnica do Estado,  mediante 
comunicação prévia.

(B) definir, em conjunto com os gestores municipais, na 
comissão de intergestores tripartite (CIT),  a progra-
mação pactuada integrada (PPI-Visa) para as ações 
de vigilância sanitária, em conformidade com os parâ-
metros acordados na comissão de intergestores tri-
partite;  supervisionar  o processo de pactuação das 
ações de vigilância sanitária a serem desenvolvidas 
no âmbito do estado; estabelecer fluxo e periodicida-
de  das  informações  oriundas  dos  municípios,  sem 
prejuízo dos prazos pactuados.

(C) coordenar e implementar, no seu âmbito de atuação, 
o plano estadual de desenvolvimento e capacitação 
de recursos humanos em Visa, em consonância com 
a política de recursos humanos do SUS; elaborar e 
encaminhar mensalmente à instância federal os rela-
tórios de gestão relativos às metas pactuadas; trans-
ferir os recursos financeiros, na ordem de 20% do to-
tal, ao Estado para a consecução exclusiva das ativi-
dades de vigilância sanitária.

(D) observar o cumprimento das metas de cobertura das 
ações pactuadas em função do risco sanitário e da 
complexidade tecnológica; definir, em conjunto com o 
gestor estadual, no âmbito da comissão de interges-
tores  bipartite  (CIB),  a  programação pactuada  inte-
grada  (PPI-Visa) para as ações de vigilância sanitá-
ria, em conformidade com os parâmetros acordados 
na comissão de intergestores tripartite (CIT); manter 
permanentemente atualizados todos os cadastros de 
interesse da Vigilância Sanitária.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As ações de saúde pública, em especial as de vigilância 
sanitária, podem gerar conflitos morais, pois muitas vezes 
limitam ou  restringem liberdades e  decisões  individuais. 
Diante de tais situações, o fiscal de saúde pública deve

(A) agir em nome da supremacia do interesse público.

(B) respeitar a hierarquia entre superiores e inferiores.

(C) utilizar de qualquer meio, desde que o fim seja bom 
para a coletividade.

(D) garantir a liberdade individual para a preservação de 
consequências antissociais.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O serviço de enfermagem compreende: previsão, organi-
zação e administração de recursos para prestação de cui-
dados aos pacientes, de modo sistematizado, respeitando 
os preceitos éticos e legais da profissão. Com o objetivo 
de verificar a qualidade desse serviço,  podem-se utilizar 
os parâmetros preconizados pelo manual de acreditação 
hospitalar de 2003, os quais prevêem:
(A) enfermeiro como responsável técnico que supervisio-

na as decisões sobre diagnóstico e tratamento, e as-
sume a responsabilidade final pela conduta adotada; 
ter prontuários completos, legíveis e assinados com a 
respectiva identificação; pacientes com conhecimento 
do nome do médico que lhes assiste.

(B) avaliação dos protocolos clínicos e de seus resulta-
dos; reuniões clínicas periódicas para discutir casos 
selecionados; registros, atas, relatórios e estatísticas 
referentes às atividades de avaliação da qualidade da 
assistência de enfermagem; sistema de aferição da 
satisfação dos clientes.

(C) grupos de trabalho para a melhoria de processos, in-
tegração institucional, análise crítica dos casos  aten-
didos,  melhoria  da  técnica,  controle  de  problemas, 
minimização de riscos e efeitos colaterais;  procedi-
mentos voltados para a continuidade de cuidados de 
enfermagem ao cliente/paciente e seguimento de ca-
sos.

(D) responsável técnico habilitado;  registro,  no prontuá-
rio, dos procedimentos e controles dos pacientes  in-
ternados; escala de trabalho que assegura a cobertu-
ra da assistência nas 24 horas; número de enfermei-
ros, técnicos e auxiliares de enfermagem adequado 
às necessidades do serviço.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Para reduzir os riscos aos quais os portadores de insufici-
ência renal crônica ficam expostos, o funcionamento das 
unidades de diálise que prestam assistência a estes paci-
entes devem obedecer aos critérios mínimos estabeleci-
dos pela RDC n. 154, de 15 de junho de 2004. Ao verificar 
o cumprimento desses critérios, é recomendado ao fiscal 
observar que o serviço de diálise deve
(A) estar capacitado para oferecer a modalidade de he-

modiálise e possuir, no máximo, 100 pacientes inscri-
tos nesse tipo de terapia dialítica e com o limite de 
um paciente por equipamento instalado, por turno.

(B) fornecer ao paciente, no dia do procedimento dialítico, 
alimentação  de  acordo  com a  orientação  dietética  e 
prescrição do nutricionista, considerando o estado psi-
cológico, clínico, nutricional e laboratorial do cliente.

(C) realizar  mensalmente,  em  seus  pacientes,  exames 
como medição de hematócrito, dosagem de hemoglo-
bina, ureia pré e pós-sessão de diálise, potássio, cál-
cio, fósforo, TGP, glicemia para diabéticos e creatini-
na durante o primeiro ano.

(D) coletar amostras de água para fins de análises físico-
químicas e microbiológicas em diversos pontos da tu-
bulação que alimenta a máquina de hemodiálise, sen-
do que um dos pontos deve ser na parte proximal da 
alça de distribuição do aparelho (loop).
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▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Unidade de Terapia Intensiva deve estar localizada em 
um hospital regularizado junto ao órgão de vigilância sani-
tária municipal ou estadual. Essa regularização se dá me-
diante a emissão ou renovação de alvará de licenciamento 
sanitário que é condicionada ao cumprimento das disposi-
ções especificadas na RDC n.  7,  de 24 de fevereiro  de 
2010. Quanto à equipe multiprofissional, tal normativa es-
tabelece para atuação exclusiva na unidade, em cada tur-
no, no mínimo,

(A) um médico plantonista para cada dez leitos ou fração. 

(B) um enfermeiro assistencial  para cada dez leitos ou 
fração.

(C) um fisioterapeuta para cada oito leitos ou fração. 

(D) um técnico de enfermagem para cada quatro leitos ou 
fração. 

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entende-se  por  hospital  psiquiátrico  aquele  cuja  maioria 
de leitos se destine ao tratamento especializado de clien-
tela psiquiátrica em regime de internação. A Portaria GM 
n. 251, de 31 de janeiro de 2002, estabelece que esses 
serviços devem oferecer aos clientes, dentre outras, as se-
guintes atividades:

(A) avaliação médico-psicológica e social  e  garantia do 
atendimento diário ao paciente por, no mínimo, três 
membros da equipe multiprofissional, de acordo com 
o estado de saúde do cliente e com o projeto terapêu-
tico individual.

(B) desenvolvimento  de  projeto  terapêutico  específico 
para pacientes de longa permanência – aqueles com 
mais  de  dois  anos  ininterruptos  de  internação  –  e 
abordagem da família com orientação sobre o diag-
nóstico, o programa de tratamento e a alta hospitalar. 

(C) desenvolvimento  de  projeto  terapêutico  específico 
para pacientes de longa permanência – aqueles com 
mais de dois anos ininterruptos de internação – e pre-
paração destes para o retorno à própria moradia ou a 
serviços residenciais terapêuticos, ou a outra forma 
de inserção domiciliar.

(D) avaliação  médico-psicológica  e  social,  bem  como 
atendimento individual (medicamentoso, psicoterapia 
breve,  terapia  ocupacional,  dentre  outros)  e  grupal 
(grupo operativo,  psicoterapia  em grupo,  atividades 
socioterápicas).

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tendo em vista a crescente demanda por serviços de ur-
gência  e  emergência,  esta  área constitui  um importante 
componente da assistência à saúde. Com o objetivo  de 
prestar assistência de qualidade e segura aos usuários, foi 
instituído, por meio da Portaria GM n. 2048, de 5 de no-
vembro de 2002, o Plano Estadual de Atendimento às Ur-
gências e Emergências que envolve desde a rede pré-hos-
pitalar (unidades básicas de saúde, estratégia de saúde da 
família  (ESF),  ambulatórios  especializados,  serviços  de 
diagnóstico e terapias, unidades não hospitalares), servi-
ços de atendimento pré-hospitalar móvel (Samu, resgate, 
ambulâncias do setor privado etc.) até a rede hospitalar de 
alta  complexidade.  Quanto aos serviços  de atendimento 
pré-hospitalar móvel, é importante observar que

(A) a equipe que executa esses serviços deve ser com-
posta de profissionais restritos à área de saúde, que 
possuam especialização e/ou experiência comprova-
da na área de urgência e emergência, facilitando as-
sim o atendimento ao paciente e a diminuição de gas-
tos com a formação profissional. 

(B) o atendimento às urgências relacionadas às causas 
externas ou de pacientes em locais de difícil acesso 
deverá resultar de uma ação pactuada, complemen-
tar e integrada de outros profissionais não oriundos 
da saúde e formalmente reconhecidos pelo gestor pú-
blico para o desempenho das ações de segurança, 
socorro público e salvamento. 

(C) as ambulâncias de suporte básico são veículos desti-
nados ao transporte em decúbito horizontal e vertical 
de pacientes que não apresentam risco de vida, para 
remoções simples e de caráter eletivo, sendo permiti-
do que uma pessoa acompanhe a vítima até o local 
de atendimento especializado. 

(D) as ambulâncias de resgate são veículos destinados 
ao atendimento e transporte de pacientes de alto ris-
co em emergências pré-hospitalares e/ou de trans-
porte  inter-hospitalar  que  necessitam  de  cuidados 
médicos intensivos,  devendo para este atendimento 
contar com equipe de saúde especializada e treinada. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os serviços de atenção a pessoas com transtornos decor-
rentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas (SPA), 
em regime de residência ou com vínculos de um ou dois 
turnos,  segundo modelo  psicossocial,  são unidades  que 
têm por função a oferta de um ambiente protegido, técnica 
e  eticamente  orientados,  que  forneçam suporte  e  trata-
mento  aos  usuários  abusivos  e/ou  dependentes  dessas 
substâncias, durante período estabelecido de acordo com 
programa terapêutico adaptado às necessidades de cada 
caso. A infraestrutura física desses serviços deve ter capa-
cidade máxima de alojamento para

(A) 40 residentes, alocados, no máximo, em duas unida-
des com 20 residentes em cada uma. Para os servi-
ços já existentes, será admitida a capacidade máxima 
de 60 residentes, alocados, no máximo, em três uni-
dades com 20 residentes em cada uma.

(B) 50 residentes, alocados, no máximo, em duas unida-
des com 25 residentes em cada uma. Para os servi-
ços já existentes, será admitida a capacidade máxima 
de 60 residentes, alocados,  no máximo, em três uni-
dades com 20 residentes em cada uma.

(C) 60 residentes, alocados, no máximo, em duas unida-
des com 30 residentes em cada uma. Para os servi-
ços já existentes, será admitida a capacidade máxima 
de 90 residentes, alocados, no máximo, em três uni-
dades com 30 residentes em cada uma.

(D) 70 residentes, alocados, no máximo, em duas unida-
des com 35 residentes em cada uma. Para os servi-
ços já existentes, será admitida a capacidade máxima 
de 90 residentes, alocados,  no máximo, em três uni-
dades com 30 residentes em cada uma.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária adota a RDC n. 50, de 21 de fevereiro de 2002, 
que dispõe sobre o regulamento técnico para planejamen-
to,  programação,  elaboração e avaliação de projetos de 
instituições de saúde no Brasil. A referida resolução deve 
ser aplicada nos estabelecimentos assistenciais de saúde

(A) pública  e  privada,  compreendendo  novas  constru-
ções, ampliações e reformas. 

(B) pública  e  privada,  compreendendo  novas  constru-
ções, ampliações e funcionamento. 

(C) privada, compreendendo novas construções, ampliações 
e reformas. 

(D) pública, compreendendo novas construções, ampliações 
e funcionamento.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a RDC n. 50, de 21 de fevereiro de 2002, da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nas instalações pre-
diais de uma unidade de internação geral cada enfermaria de 
adulto deve ter, no máximo,

(A) cinco leitos, a distância entre os leitos paralelos ser 
de 1,5 m e para cada 30 leitos ou fração deve existir, 
no mínimo, dois quartos para situações que requei-
ram isolamento.

(B) seis leitos, a distância entre os leitos paralelos ser de 
1 m e para cada 20 leitos ou fração deve existir, no 
mínimo, um quarto para situações que requeiram iso-
lamento.

(C) seis leitos, a distância entre os leitos paralelos ser de 
1 m e para cada 30 leitos ou fração deve existir, no 
mínimo, um quarto para situações que requeiram iso-
lamento.

(D) cinco leitos, a distância entre os leitos paralelos ser 
de 1,5 m e para cada 20 leitos ou fração deve existir, 
no mínimo, dois quartos para situações que requei-
ram isolamento.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A RDC n. 220, de 21 setembro de 2004, regulamenta o 
funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica e 
define que os frascos contendo medicação para esse tipo 
de terapia devem apresentar rótulo que contenha, além do 
nome do paciente,  composição qualitativa  e  quantitativa 
de todos os componentes do produto, cuidados na admi-
nistração e prazo de validade, o seguinte:

(A) número do leito e registro hospitalar (se for o caso), 
nome do médico,  data e hora da manipulação, condi-
ções  de conservação e transporte,  identificação  do 
responsável pela manipulação, com registro do con-
selho profissional.

(B) número do leito e registro hospitalar (se for o caso), 
volume total, data e hora da manipulação, condições 
de temperatura para conservação e transporte, identi-
ficação do responsável pela manipulação, com regis-
tro do conselho profissional.

(C) número do prontuário, volume a ser infundido, data e 
hora  da instalação,  condições de temperatura  para 
conservação, identificação do responsável pela mani-
pulação.

(D) número do prontuário, nome do médico, volume total, 
data e hora da instalação da medicação, condições 
de temperatura para conservação e transporte, identi-
ficação do responsável pela manipulação.
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▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em conformidade com a RDC n. 36, de 3 junho de 2008, a 
infraestrutura física da unidade de centro obstétrico que se 
destina  ao  atendimento  de  partos  cirúrgicos  e  normais 
deve possuir, dentre outros ambientes, um posto de enfer-
magem, área para antissepsia cirúrgica das mãos e ante-
braços, e áreas de serviços  com as seguintes medidas:

(A) 6,00 m² para cada doze leitos de recuperação pós-
anestésica,  local  para  prescrição  profissional  com 
área mínima de 2,00 m², sala de parto cirúrgico/cure-
tagem com área mínima de 20,00 m². 

(B) 7,00 m² para cada dez leitos de recuperação pós-anesté-
sica, local para prescrição profissional com área mínima 
de 4,00 m², sala de parto cirúrgico/curetagem com área 
mínima de 25,00 m². 

(C) 8,00 m² para cada doze leitos de recuperação pós-
anestésica,  local  para  prescrição  profissional  com 
área mínima de 4,00 m², sala de parto cirúrgico/cure-
tagem com área mínima de 40,00 m². 

(D) 10,00 m² para cada dez leitos de recuperação pós-
anestésica,  local  para  prescrição  profissional  com 
área mínima de 2,00 m², sala de parto cirúrgico/cure-
tagem com área mínima de 50,00 m². 

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) é responsável pelo 
gerenciamento e operacionalização de assistência e/ou in-
ternação  domiciliar.  A  RDC n.  11,  de  26  de  janeiro  de 
2006, da Anvisa, define que o SAD deve assegurar méto-
dos de diagnóstico e terapêutica de acordo com o plano 
de atenção domiciliar estabelecido para o cliente. Dentre 
esses métodos, além de exames laboratoriais, incluem-se 

(A) exames por métodos gráficos, hemoterapia, quimiote-
rapia,  diálise,  hemodiálise,  assistência  respiratória 
com oferta de equipamentos, materiais e gases medi-
cinais, compreendendo procedimentos de diferentes 
graus de complexidade e nutrição enteral. 

(B) exames radiológicos,  hemoterapia,  quimioterapia,  fi-
sioterapia, diálise, hemodiálise, assistência respirató-
ria com oferta de equipamentos,  materiais  e gases 
medicinais,  compreendendo  procedimentos  de  dife-
rentes graus de complexidade e nutrição parenteral.  

(C) exames por métodos gráficos, quimioterapia, fisiote-
rapia, diálise,  assistência respiratória com oferta de 
equipamentos, materiais e gases medicinais, compre-
endendo procedimentos de diferentes graus de com-
plexidade e nutrição enteral e parenteral.  

(D) exames radiológicos,  exames por  métodos  gráficos, 
hemoterapia, quimioterapia, diálise, assistência respi-
ratória com oferta de equipamentos, materiais e gases 
medicinais,  compreendendo  procedimentos  de  dife-
rentes graus de complexidade e nutrição parenteral.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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REDAÇÃO

Instruções
A prova de Redação apresenta duas propostas de construção textual. Para produzir o seu texto, 
você deve escolher um dos gêneros indicados a seguir:

A – Artigo de opinião
B – Carta de leitor 

O tema é único para os dois gêneros e deve ser desenvolvido segundo a proposta escolhida. A 
fuga do tema anula a redação. A leitura da coletânea é obrigatória. Ao utilizá-la, você não deve 
copiar trechos ou frases sem que essa transcrição esteja a serviço do seu texto.
Independentemente do gênero escolhido, o seu texto NÃO deve ser assinado.

Tema:     Desenvolvimento urbano sustentável: imposição e/ou necessidade?

Coletânea

1. Desenvolvimento urbano sustentável: uma questão de espaço

Em 24 de maio de 2007 foi assinada na Alemanha a “Carta de Leipzig”, que define as novas bases para a orde-
nação territorial das cidades europeias. Em uma nova reunião ocorrida em Marselha em novembro de 2008 en-
tre ministros de estado de vários países europeus, definiu-se que essas novas políticas sejam implementadas já 
a partir de 2010: as cidades do velho continente agora deverão manter seu foco em políticas que resolvam os 
problemas de exclusão social, envelhecimento, alterações climáticas e mobilidade. A carta de Leipzig propõe, de 
forma genérica, o fortalecimento do centro das cidades, e consequente combate à dispersão urbana, com o sen-
tido de conter problemas ambientais causados pelo excesso de deslocamento (tráfego intenso de veículos, po-
luição) e aumento da área de solo ocupada. As outras ações propostas pela Carta de Leipzig são óbvias – apoio 
a bairros carentes e melhoria das políticas de financiamento à infraestrutura urbana.
A necessidade de um modelo centralizado de desenvolvimento urbano explica-se no velho continente pela proli-
feração de cidades com centros vazios e degradados e pela óbvia falta de espaço. 
No entanto ao retornarmos à autodefinida obra mais poética que arquitetônica de Le Corbusier, e seu discípulo 
máximo brasileiro, Lucio Costa, temos o exemplo do pai que não faz jus ao filho – Brasília, como já foi dito tan-
tas vezes, foi maior que o Brasil.
Torna-se inevitável pensar que a questão do espaço em nosso gigante tropical, bem como o absurdo caos urba-
no das grandes cidades do eixo sul brasileiro, tornou a nossa concentração um mal tão evidente quanto a nossa 
paradoxal dispersão. Se por um lado os nossos tão poucos espaços abertos não têm, por exemplo, a mesma 
qualidade ambiental do Parque das Nações em Lisboa, ou de “El Retiro” em Madri, por outro as distâncias alea-
toriamente percorridas pelos habitantes das nossas cidades, seja para o trabalho, seja para casa, seja em busca 
de lazer ou prática de atividades físicas, tornam muito pouco sustentáveis as nossas cidades, em especial as 
grandes metrópoles.
Qual seria então o modelo de desenvolvimento urbano sustentável adequado ao Brasil? Se pensarmos no binô-
mio ambiente-qualidade de vida, há que se descobrir um modelo de implementação de núcleos suburbanos re-
gionalizados, de modo a garantir um mínimo deslocamento dos seus habitantes. Deverão esses subúrbios ser 
permeados por grandes áreas de preservação e, obrigatoriamente, ser interligados por transportes públicos efi-
cientes e de qualidade. 
É preciso, portanto, combater a especulação imobiliária desenfreada e caótica que assola áreas de tradicional 
preservação ambiental na periferia, como a Serra da Cantareira, o município de Cotia, na Grande São Paulo, ou 
a Barra da Tijuca e seus subúrbios no Rio de Janeiro, ainda que essa preservação tenha se dado mais por 
abandono, fatores geográficos ou acaso do que por adoção de qualquer modelo consistente de conservação.
É preciso, mais do que nunca, promover os urbanistas a uma categoria multidisciplinar de estudiosos do ambi-
ente urbano e suas inter-relações funcionais, naturais e culturais, visando a uma sustentabilidade certamente 
mais permanente do que a mera análise de desempenho energético dos edifícios que hoje é promovida pelos 
arquitetos que já se dedicam a essa causa.

Disponível em: <http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/>. Acesso em: 8 mar. 2011. (Adaptado).
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2. Empregos verdes no Brasil

Levantamento inédito da Organização Internacional do Trabalho (OIT) aponta que o Brasil tem 2,6 milhões de 
empregos verdes e que a transição para uma economia com atividades que emitam menos gases que ampliam 
o efeito estufa deve aumentar a oferta desses postos de trabalho.
Conforme o relatório  Empregos Verdes no Brasil: Quantos São, Onde Estão e Como Evoluirão nos Próximos 
Anos, no fim de 2008 o total de empregos verdes no país foi de 2.653.059 e representava 6,73% do total de pos-
tos formais de trabalho. Os cálculos da OIT foram baseados em dados oficiais federais e classificam esses pos-
tos de trabalho em: produção e manejo florestal; geração e distribuição de energias renováveis; saneamento, 
gestão de resíduos e de riscos ambientais; manutenção, reparação e recuperação de produtos e materiais; 
transportes coletivos alternativos ao rodoviário e aeroviário; e telecomunicações e teleatendimento (quadro a se-
guir).

Atividades econômicas Empregos
Produção e manejo florestal 139.768

Geração e distribuição de energias renováveis 547.569

Saneamento, gestão de resíduos e de riscos ambientais 303.210

Manutenção, reparação e recuperação de produtos e materiais 435.737

Transportes coletivos e alternativos ao rodoviário e aeroviário 797.249

Telecomunicações e teleatendimento 429.526

Total 2.653.059

O crescimento anual da oferta desse tipo de emprego no Brasil tem sido de quase 2%. E a entidade aponta al-
guns caminhos para ampliar a geração dessa forma de trabalho. Programas federais como o Minha Casa, Minha 
Vida associados a mudanças em políticas para concessão de créditos e estímulo a tecnologias limpas podem 
elevar o uso de fontes alternativas para aquecimento de água e geração de energia, demandando mais mão de 
obra. A redução dos impostos para compra da linha branca de eletrodomésticos com eficiência energética ou 
sem gases que afetam a camada de ozônio, o fortalecimento de cadeias produtivas de produtos florestais não 
madeireiros, a ampliação da inspeção contra poluição veicular excessiva e a futura aprovação de uma política 
nacional de resíduos sólidos também contribuirão para mudar a cara do trabalho no país.
"A julgar pelo número de empregos verdes que já podemos identificar nas estatísticas sobre o mercado de tra-
balho, a transição para uma economia de baixas emissões de carbono no Brasil não parte da estaca zero. Pelo 
contrário, os 2.653.059 postos de trabalho formal inseridos em atividades econômicas que contribuem para a re-
dução de emissões de carbono ou para a melhoria da qualidade ambiental sinalizam, por si só, que essa transi-
ção já começou", conclui o relatório. “A economia brasileira não vai se desestruturar se continuar gerando em-
pregos verdes”, disse em nota da OIT o autor do estudo, Paulo Sérgio Muçouçah.

Disponível em: <http://www.oeco.com.br/salada-verde/23317-empregos-verdes-no-brasil>. Acesso em: 10 mar. 2011.
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3. 

Disponível em: <http://roubervalbarboza.wordpress.com/page/3/>. Acesso em: 12 abr. 2011.

4. Lembrança do mundo antigo 

Clara passeava no jardim com as crianças.
O céu era verde sobre o gramado,
a água era dourada sob as pontes,
outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados,
o guarda-civil sorria, passavam bicicletas,
a menina pisou a relva para pegar um pássaro,
o mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara.

As crianças olhavam para o céu: não era proibido.
A boca, o nariz, os olhos estavam abertos. Não havia perigo.
Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos.
Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas,
esperava cartas que custavam a chegar,
nem sempre podia usar vestido novo. Mas passeava no jardim, pela manhã!!!
Havia jardins, havia manhãs naquele tempo!!!

ANDRADE, C. Drummond de. Lembrança do mundo antigo. In: ANDRADE, C. Drummond de. Sentimento do mundo. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2005. p. 84.
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5. Os conceitos que embasam o Planejamento Urbano
                                                                                  Maria Lucila Bezerra

Nos anos 70, do século XX, havia uma área de estudo nitidamente reconhecida pelo seu objeto de análise: o ur-
bano. Ocorre que este se revestiu de enfoques diversos, na maioria das vezes, ligados a processos de industria-
lização e, sobretudo, à dicotomia urbano-rural. O capitalismo, na sua versão mais avançada, sobretudo na Euro-
pa, se expressava espacialmente na concentração urbano-industrial que tomava forma nos países industrializa-
dos do Primeiro Mundo. Tal modelo generalizou-se pelas nações em desenvolvimento, passando, assim, os pro-
cessos de urbanização a serem respaldados pelo modelo urbano-industrial. 
Mais recentemente, ao enfoque urbano incorporou-se o ambiental, noção que, ao longo do tempo, passa a ex-
pressar um só objeto: urbano/ambiental. Com efeito, a problemática socioambiental urbana “soa” como uma rou-
pagem da moda para as velhas questões sociais (urbanas). Hoje os temas ligados ao esgotamento sanitário, aos 
resíduos sólidos, à qualidade da água e à poluição fazem parte da problemática urbana das cidades e consti-
tuem prioridades da ação municipal, na medida em que têm forte rebatimento no meio ambiente. Na verdade, a 
dimensão ambiental da análise urbana extrapolou o enfoque sanitarista, outrora bastante utilizado. Na perspecti-
va da abordagem urbano/ambiental, a requalificação, o controle e a manutenção dos espaços públicos são obje-
to da gestão ambiental do território urbano, de modo a que ativos naturais, como a praia, os rios e a cobertura 
vegetal, sejam encarados como um patrimônio da sociedade e, portanto, preservados para serem desfrutados 
pelas gerações atuais e futuras.

Disponível em: <www.fundaj.gov.br>. Acesso em:12 abr. 2011.

Propostas de redação
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ A – Artigo de opinião ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O artigo de opinião é um texto escrito para ser publicado em jornais e revistas, e traz reflexões a res-
peito de um tema atual de interesse do grande público. Nesse gênero, o autor desenvolve um ponto 
de vista a respeito do tema com argumentos sustentados por informações e opiniões que se comple-
mentam ou se opõem. No texto, predominam sequências expositivo-argumentativas.
Suponha que você seja um cidadão preocupado com a sustentabilidade do espaço urbano e resolva 
manifestar sua preocupação quanto às formas de organização e de utilização dos bens naturais nas 
cidades brasileiras. Para sua manifestação, você deve escrever um artigo de opinião para ser publi-
cado em um jornal de circulação nacional. Em seu texto, você deve defender seu ponto de vista 
acerca do tema Desenvolvimento urbano sustentável: imposição e/ou necessidade?, apresentando 
argumentos convincentes que sustentem sua opinião e que possam refutar outros pontos de vista.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ B – Carta de leitor ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A carta de leitor é um gênero discursivo no qual o leitor manifesta sua opinião sobre assuntos publi-
cados em jornal ou revista, dirigindo-se ao editor (representante do jornal ou da revista) ou ao autor 
da matéria publicada (quando o seu nome é revelado). Por ser de caráter persuasivo, o autor da car-
ta de leitor busca convencer o destinatário a adotar o seu ponto de vista e acatar suas ideias por 
meio dos argumentos apresentados.
Imagine que você seja o presidente de uma ONG e resolva expor à sociedade as dificuldades en-
frentadas pelos cidadãos brasileiros para desenvolver uma mentalidade de preservação ambiental 
nas grandes cidades. Para isso, você vai escrever uma carta de leitor a ser publicada em um jornal 
de circulação nacional, apresentando seu ponto de vista a respeito do tema Desenvolvimento urba-
no sustentável: imposição e/ou necessidade?. Para construir seus argumentos acerca da imposição 
e/ou da necessidade de um plano de sustentabilidade, selecione dados e fatos que possam conven-
cer os leitores do jornal a acatarem o seu ponto de vista.

ATENÇÃO
Você não deve identificar-se, ou seja, você deve assumir o papel de um leitor fictício.

A sua carta NÃO deve ser assinada.
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